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Zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2012 
Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 
27 grudnia 2012 r. w sprawie zmia-
ny Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy informujemy, że od 
dnia 1 stycznia 2013 r. Urząd Gmi-
ny Nowy Korczyn jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 15.00

Nowe godziNy 
pracy  

UrzędU Gminy  
w nowym  
KorczyNie

W Nowym Roku 2013  
Mieszkańcom Gminy Nowy Korczyn  

życzymy dużo zdrowia, radości i pogody ducha.  
Niech spełniają się marzenia, realizują plany,  

a miłość, wiara i spokój na stałe zagoszczą 
w naszych domach. 

Przewodnicząca Rady Gminy
w Nowym Korczynie

Kazimiera Gołdyn

Wójt Gminy
Nowy Korczyn
Paweł Zagaja

To już połowa kadencji
Połowa kadencji to czas podsumowań i refleksji nad tym, 

co wykonane i zaplanowane. Z wójtem gminy Nowy Korczyn 
Pawłem Zagają na półmetku kadencji rozmawiała Anna No-
wak. 

Panie wójcie, jak pan ocenia te dwa lata, które upłynęły 
od wyborów?

Dwa lata to bardzo krótki czas, aby zrealizować wszyst-
kie plany. Z pewnością był to czas niełatwy, ze względu na 
trudną sytuację finansową naszej gminy. Działania koncen-
trowały się głównie na szukaniu oszczędności budżetowych. 
Był to okres podejmowania trudnych i niepopularnych de-
cyzji. Mimo kłopotów finansowych staramy się wspólnie  
z Radą Gminy racjonalnie wykorzystywać środki, jakimi dys-
ponujemy, a także pozyskiwać środki zewnętrzne. Wszystko 
po to, by poprawić oblicze gminy Nowy Korczyn.

Jakie były najtrudniejsze decyzje, które należało podjąć, 
by ograniczyć wydatki? 

Niewątpliwie najtrudniejszą decyzją 
było zamknięcie szkoły w Ostrowcach, 
w której z roku na rok uczyło się coraz 
mniej dzieci. Budynek szkoły wymagał 
dużych nakładów finansowych na re-
monty i bieżące utrzymanie. Niestety 
uzależniona od liczby uczniów subwen-
cja oświatowa nie wystarczała na pokry-
cie wszystkich wydatków związanych  
z funkcjonowaniem szkoły. Myślę jed-
nak, że negatywne skutki podjętej decy-
zji ograniczono do minimum. Wszyst-
kie dzieci, które uczęszczały do szkoły  
w Ostrowcach, uczą się nadal w szko-
łach w Brzostkowie i Nowym Korczynie, 
a cześć kadry pedagogicznej, której nie 
przysługiwały wtedy świadczenia eme-
rytalne, nadal pracuje na terenie naszej 
gminy. 

Kolejną decyzją gminy podyktowa-
ną czynnikiem ekonomicznym była re-
zygnacja z własnego dowozu dzieci do 
szkół. By w pełni realizować dowóz we 

własnym zakresie, gmina stanęła przed koniecznością gene-
ralnego remontu dwóch własnych i zakupu kolejnego auto-
busu. Nie mogliśmy jednak pozwolić sobie na takie koszty ze 
względu na trudną sytuację finansową. Zmiana przewoźnika 
nie miała jednak negatywnego wpływu na dzieci, a udało się 
w ten sposób zaoszczędzić ponad 400 tys. zł w przeciągu 
dwóch ostatnich lat. 

Obniżenie kosztów zarządzania i administrowania  
w korczyńskich szkołach – to przesłanki, jakie przesądziły  
o utworzeniu Zespołu Szkół w Nowym Korczynie. Stworze-
nie bowiem jednolitego kierownictwa pozwoliło na racjo-
nalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej pod wzglę-
dem ekonomicznym i organizacyjnym. Połączenie szkół nie 
ma żadnego wpływu na standardy nauczania. Ten sam cel,  
tj. obniżenie kosztów zarządzania i administrowania przy-
świecał, gdy zmieniono formę obsługi szkół. Od bieżącego 



4 Głos z Gminy Nowy Korczyn

roku szkolnego nie ma Biura Obsługi Szkół Samorządowych, 
a zadania realizują poszczególne szkoły na terenie gminy.  

Oszczędności znaleźliśmy także reorganizując Zakład 
Gospodarki Komunalnej, który przekształcony został w gmin-
ny referat. Nie chodzi tutaj o oszczędności wynikające wprost 
z samego faktu przekształcenia, ale również dzięki temu gmi-
na, realizując zadania związane z gospodarką komunalną, 
może odliczać podatek VAT. Ponadto dotychczasowe przy-
chody ZGK stały się dochodami budżetu gminy. 

Z kolei by zaoszczędzić na energii elektrycznej, przystąpi-
liśmy do grupy zakupowej wraz z sześcioma innymi gminami. 
Szacunkowe oszczędności przy prognozowanym wzroście 
cen energii wyniosą ok. 190 tys. zł do końca 2013 roku.

Jednym z priorytetowych zadań, na realizację których 
kładziono duży nacisk w okresie ostatnich dwóch lat, jest 
rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Nowy Korczyn. Ile kilometrów dróg udało się wyre-
montować?

Od początku mojej kadencji na terenie gminy Nowy Kor-
czyn wyremontowano prawie 9 km dróg asfaltowych oraz po-
nad kilometr dróg w kamieniu. W sumie wykonano 17 odcin- 
ków o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych. 

Dzięki dobrze układającej się współpracy z władzami po-
wiatu, przy niewielkim wkładzie finansowym gminy wybudo-
wano 5 km dróg asfaltowych. Wśród nich jest ciąg Grotniki 
Małe – Górnowola – Ostrowce (2,4 km) wykonany za po-
nad 580 tys. zł, ponadto odcinek drogi Kawęczyn – Zabłocie  
(1,5 km) oraz kilometrowy trakt Czarkowy – Żukowice – Stary 
Korczyn, który kosztował  220 tys. zł. Z kolei dzięki współ-
pracy z władzami województwa gruntowny remont przeszedł 
3,5 km odcinek drogi wojewódzkiej od Nowego Korczyna do 
granic naszej gminy w Piasku Wielkim, za ponad 6,2 mln zł.

Jakie są inne ważne inwestycje w gminie Nowy Korczyn 
w pierwszej połowie obecnej kadencji?

W 2011 roku udało się dokończyć i rozliczyć dwie 
duże inwestycje współfinansowane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013 dotyczące moderni-
zacji stadionu w Nowym Korczynie oraz przebudowy drogi 
gminnej Winiary-Czarkowy. Zakończono także po długich 
pracach archeologicznych przebudowę ciągów pieszych 
wraz z utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych 
oraz boiska rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości 
Strożyska. Ponadto wymieniono piec CO w budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz całą instalację centralnego ogrze-
wania w budynku korczyńskiego ośrodka zdrowia. Z kolei  
w placówce zdrowia w Brzostkowie wymieniono konstrukcję 
pokrycia dachowego. Wyremontowano 40 studzienek ka-
nalizacyjnych w Nowym Korczynie, a także most na Nidzie  
w Czarkowach. W ramach prowadzonej działalności ko-
munalnej gmina zakupiła fabrycznie nową koparko – łado-
warkę, której całkowity koszt wraz z osprzętem wyniósł  
250 tys. zł. W ramach tzw. małych projektów wybudowany 
został nowy plac zabaw w Piasku Wielkim. Udało się także 
wyremontować stację uzdatniania wody i ujęcie wody pitnej.

Minione dwa lata były okresem, w którym gmina reali-
zowała projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Jakie to były projekty?

W szkołach podstawowych zrealizowano projekt syste-
mowy „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III  
w gminie Nowy Korczyn”, w ramach którego najmłodsze dzie-
ci mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, zakupiono 
dla nich również pomoce dydaktyczne. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej natomiast kolejny już rok realizował projekt 

systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodo-
wej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” skierowany do 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób.

Jakie inne programy realizuje gmina Nowy Korczyn? 
W roku 2012 gmina po raz pierwszy przystąpiła do wdra-

żania programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów za-
wierających azbest. Środki na ten pozyskano z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach. Dofinansowanie to obejmuje 85% kosztów zwią-
zanych z utylizacją, transportem i demontażem azbestu. Po-
zostałe 15% leży po stronie właściciela nieruchomości. 

Innym programem, który gmina realizuje, tym razem za 
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest 
unijny program „Dostarczania żywności dla najuboższej lud-
ności PEAD 2012”. W 2012 roku wsparciem objęto 620 osób. 
Osoby niekorzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  
a chcące otrzymać w 2013 roku pomoc w formie produktów 
żywnościowych, mogą do końca lutego 2013 roku zgłaszać 
się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawić 
pracownikom socjalnym dokumenty potwierdzające dochody 
rodziny oraz trudną sytuację materialną, bytową, zdrowotną, 
jak również wpisać się na listę. Gmina zamierza wystąpić do 
Banku Żywności z wnioskiem o objęcie programem w 2013 
roku jak najszerszej grupy mieszkańców.  

Na uwagę zasługuje również to, co się działo w ostat-
nich latach w placówkach oświatowych. Przeprowadzone 
remonty, realizowane projekty, przyznane wsparcie dla no-
wokorczyńskich szkół– proszę coś więcej na ten temat po-
wiedzieć.

W okresie wakacji udało się przeprowadzić remonty  
w szkołach podstawowych w Brzostkowie i Nowym Korczy-
nie oraz w korczyńskim punkcie przedszkolnym. W Brzost-
kowie odnowiono korytarz na pierwszym piętrze i pięć sal 
lekcyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat pomieszczenia 
przedszkolne przeszły gruntowny remont. W nowokorczyń-
skiej podstawówce natomiast odnowiono kilka sal lekcyjnych 
oraz zakupiono do nich meble.

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji” w ostatnich latach szkoły z terenu na-
szej gminy otrzymały wsparcie od samorządu województwa  
w postaci tablic interaktywnych oraz pracowni językowych. 

Wszystkie szkoły z terenu gminy Nowy Korczyn realizują 
obecnie projekty „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” 
dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Nasi najmłod-
si uczniowie otrzymują zdrowe przekąski składające się  
z jednego produktu owocowego i jednego warzywnego. Mają 
także możliwość wypicia w szkole mleka. 

Gmina Nowy Korczyn dysponuje prężnie działającymi 
jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy w ostatnich 
latach udało się wesprzeć poszczególne jednostki?

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego 
poprzez wzmocnienie jednostek OSP w samochody ratowni-
czo – gaśnicze to wspólna inicjatywa z marszałkiem Adamem 
Jarubasem oraz posłem RP Mirosławem Pawlakiem. W 2011 
roku trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy doposażone 
zostały w pojazdy bojowe. Do OSP Strożyska trafił samo-
chód marki Volkswagen Transpotrer, który został wyremon-
towany ze środków gminy. Jednostka z Nowego Korczyna 
otrzymała samochód pożarniczy marki Renault Mascott, któ-
rego zakup w 90%, tj. 100 tys. złotych dofinansowało wo-
jewództwo. Z kolei ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Jelcz trafił do jednostki z Błotnowoli. Blisko 130 tys. 
zł – to wartość sprzętu przeciwpowodziowego, jaki gmina 
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otrzymała nieodpłatnie od marszałka województwa i którym 
udało się wesprzeć poszczególne jednostki OSP. Ponadto  
w 2011 roku zostało wykonane pokrycie dachowe strażnicy 
w Strożyskach.

W celu przygotowania strażaków ratowników do spraw-
nego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśni-
czych, w listopadzie 2012 r. w Nowym Korczynie przeprowa-
dzone zostało szkolenie podstawowe strażaków. Na bieżąco 
pokrywane są koszty związane z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych jednostek z terenu gminy Nowy Korczyn.

Czy są podejmowane działania, mające na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Nowy 
Korczyn?

Dzięki mieszkańcom gminy, którzy wielokrotnie mo-
nitowali i przekazywali do odpowiednich instytucji i służb 
informacje dotyczące uszkodzenia wałów, zabezpiecza-
ne jest obecnie podłoże wałów rzeki Wisły na terenie gmi-
ny Nowy Korczyn. Prowadzone są również prace związane  
z oczyszczaniem międzywala rzeki Nidy. Natomiast w celu 
uniknięcia lokalnych podtopień, jak nas zapewnia Święto-
krzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, przeprowa-
dzona zostanie konserwacja kanału Strumień na całej długości  
w obrębie naszej gminy. Wszystkie powyższe działania mają 
w przyszłości skutecznie zmniejszyć zagrożenie, a zarazem 
zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na naszym terenie.

Gmina Nowy Korczyn to także prawie 800 lat historii. 
Czy są podejmowane działania mające na celu podtrzymanie 
tego historycznego dziedzictwa?

Jako samorząd gminny staramy się dbać o zabytki, by mo-
gły przetrwać dla potomnych. Jednak ze względu na sytuację 
finansową gminy nasze możliwości są ograniczone. Niemniej 
jednak szukamy źródeł finansowania, by w mniejszym lub 
większym stopniu przyczyniać się do poprawy wizerunku 
naszej gminy. Przykładem tego może być zabezpieczenie 
ruin zabytkowej synagogi. Obiekt z roku na rok ulegał coraz 
większej degradacji, ale przede wszystkim jego stan technicz-
ny stwarzał zagrożenie. Pieniądze na zabezpieczenie syna-
gogi udało się pozyskać od konserwatora zabytków oraz od 
marszałka województwa. Z kolei dzięki dotacji uzyskanej od 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odrestaurowano 
pomnik oraz groby na cmentarzu wojennym w Czarkowach. 
Zakres robót polegał przede wszystkim na odnowieniu mogił 
poległych legionistów. W przyszłym roku będziemy się starać 
o pozyskanie kolejnych środków, tym razem na wykonanie 
nowego ogrodzenia przy pomniku. 

Planowana jest rewitalizacja Nowego Korczyna. Przed-
sięwzięcie to przyczyni się niewątpliwie do zmiany wizerun-
ku miejscowości oraz wzrostu jej atrakcyjności. Na jakim 
etapie są prace związane z rewitalizacją i jakie działania 
przewidziano w ramach tej inwestycji?

Jeśli chodzi o tę inwestycję, to sam proces jej przygoto-
wania jest długi i żmudny. Aby jakiekolwiek prace rewita-
lizacyjne mogły ruszyć, potrzebnych jest wiele uzgodnień  
i pozwoleń. Nadmienię tutaj, iż udało się zmienić zakres prac 
związanych z rewitalizacją. W poprzedniej kadencji koncep-
cja zakładała rewitalizację głównie przestrzeni nad Nidą. Ma-
jąc jednak na uwadze powódź z 2010 roku, postanowiliśmy 
przenieść punkty ciężkości inwestycji do Rynku. Tutaj prze-
widziano przede wszystkim wymianę infrastruktury  podziem-
nej, tj. sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, a także 
remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników, 
wymianę oświetlenia ulicznego na placu rynkowym wraz  

z modernizacją ulic przylegających do Rynku (ul. Rzeźnicza, 
Zamkowa, Zaścianek i Farna) oraz poprawę stylistyki poprzez 
małą architekturę starej części centrum. Ponadto planuje się 
w niewielkim zakresie oczyszczenie nadbrzeża rzeki Nidy  
i urządzenie tam przystani dla kajaków.

Czy powstają dalsze plany na kolejne lata? Jeśli tak,  
to jakie?

Naszym priorytetem jest wykonanie kanalizacji sieciowej 
w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków. Zleci-
liśmy już wykonanie dokumentacji projektowej. Warunkiem 
na otrzymanie środków od samorządu województwa jest przy-
gotowanie tej dokumentacji w jak najkrótszym czasie oraz 
ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Zadanie to będzie 
bardzo trudno wykonać, ponieważ czas jest naszym głów-
nym problemem. Mam również nadzieję, że dofinansowanie 
otrzyma wniosek dotyczący realizacji zadania, polegające-
go na wykonaniu 118 przydomowych oczyszczalni ścieków  
w miejscowościach: Piasek Wielki, Badrzychowice, Stroży-
ska, Ucisków, Sępichów. Wiemy, że został on pozytywnie 
oceniony, czekamy jednak na oszczędności poprzetargowe  
w innych gminach. 

W 2013 roku wykonana zostanie termomodernizacja 
Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie, polegająca na wyko-
naniu pokrycia dachowego oraz ociepleniu ścian zewnętrz-
nych budynku.  W planach na najbliższy rok mamy również 
zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Buskiej wraz z organizacją placu zabaw, ciągów ko-
munikacyjnych, utwardzeniem, ogrodzeniem terenu oraz wy-
konaniem nowej elewacji budynku. Ponadto planowana jest 
budowa placu zabaw w Starym Korczynie 

Ważnym aspektem życia jest kultura. W jaki sposób gmi-
na stara się ułatwić do niej dostęp mieszkańcom?

Ważnym wydarzeniem kulturalnym z życia gminy Nowy 
Korczyn są rokrocznie organizowane „Kingonalia”, a także 
inne cykliczne imprezy, skupiające tłumy uczestników, bogate 
w występy artystyczne oraz wystawy lokalnych artystów. Do 
podniesienia jakości życia społeczności lokalnej przyczyniła 
się z kolei adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Paw-
łów. Nowa świetlica stała się miejscem wspólnych spotkań  
i kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów. 
Pozwala również na ciekawsze i bardziej atrakcyjne spędza-
nie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Planuje się rów-
nież remont świetlicy wiejskiej w Łęce, przy której działa Koło 
Gospodyń Wiejskich.

Podsumowując swą kadencję na jej półmetku, co chciał-
by pan jeszcze przekazać mieszkańcom naszej gminy? 

Jak już wspomniałem, obecna kadencja z wielu powodów 
nie należy do najłatwiejszych. Potrzeby naszych mieszkań-
ców są duże, co jest zrozumiałe. Niestety gmina nie ma moż-
liwości, by sprostać wszystkim oczekiwaniom. Jestem jednak 
przekonany, że wspólnie z radnymi udaje nam się nadawać 
właściwy kierunek zmianom zachodzącym w naszej gminie. 
Przy współpracy z sołtysami staramy się podejmować decy-
zje, które będą służyły rozwojowi gminy. Uważnie wsłuchu-
jemy się we wszystkie sygnały, które do nas docierają – za-
równo te pozytywne, jak i negatywne. Wierzę, że z końcem 
tej kadencji uda nam się spełnić pokładane w nas nadzieje.  
I dlatego też z optymizmem spoglądam w przyszłość.

Dziękuje za rozmowę
Ja również dziękuję. Mieszkańcom gminy Nowy Korczyn 

serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i pomoc. 
Życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2013.
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Podsumowanie dwóch lat kadencji
Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz niektórych zadań, które udało się zrealizować w pierwszej połowie kadencji. 

Zapraszamy zatem na małą wycieczkę po gminie Nowy Korczyn.

BADRZYCHOWICE
• remont świetlicy (wymiana m.in. pieca grzewczego i drzwi) 

- 2 050 zł
• prace na drogach wykonane koparką i równiarką
• rozpoczęto wymianę liczników wody
• wykonanie 160m2 poboczy w kamieniu przy drodze Ba-

drzychowice – Górki – 3 700 zł
• wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia na Wesołej

BŁOTNOWOLA
• remont w asfalcie drogi Błotnowola – Kępa Bolesławska – 

800 mb - 136 834,84 zł
• remont w tłuczniu drogi Błotnowola – Kępa Bolesławska – 

400 mb - 62 285 zł
• wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy –  

10 807,72 zł
• jednostka OSP z Błotnowoli otrzymała ciężki samochód 

ratowniczo – gaśniczy marki Jelcz
• likwidacja rozlewiska obok remizy – 2 800 zł
• remont remizy OSP – 1 296 zł 
• prace równiarką oraz kamień na drogi

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz dla jednostki 
OSP w Błotnowoli

Wymiana dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie

Remont w Szkole Podstawowej w Brzostkowie

Renowacja pomnika i mogił na cmentarzu w Czarkowach

• remont drogi gminnej Pawłów – Podlesie – Kawęczyn – 
1600 mb - 295 674,55 zł

• prace na drogach wykonane koparką i równiarką
• wykonanie 288 m2 poboczy przy drodze Kawęczyn – 

Brzostków – 6 730 zł 
Szkoła Podstawowa w Brzostkowie

• realizacja projektu pn: Indywidualizacja nauczania i wy-
chowania klas I – III w Gminie Nowy Korczyn”, w ramach 
którego odbywały się  dodatkowe zajęcia dla dzieci. Zaku-
piono pomoce dydaktyczne oraz 2 szafy i drukarkę lasero-
wą – 30 000 zł

• remont korytarza i 5 sal lekcyjnych I piętra budynku szkoły 
- 78 968,43 zł

BRZOSTKÓW
• wymiana konstrukcji pokrycia dachowego na budynku 

Ośrodka Zdrowia - 94 977,36 zł

CZARKOWY
• renowacja pomnika i mogił poległych na cmentarzu wo-

jennym – 50 000 zł
• remont mostu na Nidzie - 33 576,72 zł
• remont nawierzchni tłuczniowej na drodze Czarkowy – 

Gościniec – 720 mb - 237 689,94 zł
• wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem –  

13 876 zł
• wykonanie projektu oraz zamontowanie zbiornika na 

szambo z przyłączem do remizy OSP - 6 346,20 zł
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Droga Grotniki Duże - Grotniki Małe

Oczyszczony plac obok budynku po byłej szkole podstawowej 
w Grotnikach Małych

• odmulenie rowu na długości ok. 500 m
• prace na drogach wykonane koparką i równiarką
• kamień na drogi

GÓRNOWOLA
• zamontowanie bramek oraz ogrodzenie boiska sportowe-

go – 5 180 zł
• prace wykonane koparką i równiarką
• remont drogi z Górnowoli do Ostrowiec jak również do 

Grotnik Małych

GROTNIKI DUŻE
• remont w asfalcie drogi Grotniki Duże-Grotniki Małe - 

1450 mb - 332 047,98 zł
• odmulenie rowu na długości ok. 1500 m
• usunięto zakrzaczenia i wyrównano teren wzdłuż drogi 

gminnej przy stadionie
• wykonanie 456 m2 poboczy w tłuczniu przy drodze Grot-

niki Duże do wału – 10 656,72 zł

GROTNIKI MAŁE
• remont w asfalcie drogi Stojki – Wójtowe Łąki – 500 mb - 

93 833,40 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzię-

cia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków

• oczyszczono plac obok budynku po byłej szkole podsta-
wowej

KAWĘCZYN
• wykonanie nowej posadzki w świetlicy wiejskiej -  

5 000 zł
• remont mostu na kanale Strumień – 9 840 zł
• remont ciągu drogi na odcinku Kawęczyn – Zabłocie – 

1500 mb – 367 637,75 zł 

• wykonanie w tłuczniu 444 m2 poboczy przy drodze Kawę-
czyn – Podstrumienie – 10 387,95 zł

• wykonanie w tłuczniu 288 m2 poboczy przy drodze Kawę-
czyn – Górnowola – 6 756 zł

ŁĘKA
• remont w tłuczniu drogi Łęka do wału rzeki Wisły –  

450 mb – 60 583,54 zł
• wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej – 3 114 zł

NOWY KORCZYN
• dokończono i rozliczono modernizację stadionu –  

2 200 000 zł
• modernizacja centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia 

w Nowym Korczynie - 48 935,05 zł
• zabezpieczenie ruin synagogi - 109 353,42 zł

Ulica Kingi w Nowym Korczynie

Ulica Grotnicka Dolna w Nowym Korczynie

Samochód Nissan Micra pozyskany dla gminy Nowy Korczyn

Nowy samochód marki Renault Mascott dla jednostki OSP  
w Nowym Korczynie
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• remont w asfalcie ul. Kingi – 820 mb - 171 717,70 zł
• remont w asfalcie ul. Stopnickiej – 540 m - 362 600,51 zł
• remont w asfalcie ul. Grotnickiej Dolnej – 13 000 zł
• remont w asfalcie ul. Armii Krajowej – 660 mb -  

119 481,15 zł
• zakup nowego samochodu ratowniczego marki Renault 

Mascott dla jednostki OSP Nowy Korczyn – 108 800 zł
• zakup koparko – ładowarki - 249 444,00 zł
• pozyskano do Urzędu Gminy samochód Nissan Micra
• remont 42 studzienek kanalizacyjnych - 50 849,67 zł
• przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku 

GOK - 52 426,77 zł
• remont stacji uzdatniania wody - 121 380,09 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację 

miejscowości gminnej Nowy Korczyn 
• rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie terenu wo-

Punkt Przedszkolny w Nowym Korczynie
po remoncie

Urządzenia wymienione podczas remontu stacji uzdatniania 
wody w Nowym Korczynie

kół budynku Urzędu Gminy przy ul. Buskiej wraz z or-
ganizacją placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwar-
dzeniem, ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowej 
elewacji budynku

• rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację Ośrodka 
Zdrowia

• adaptacja pomieszczeń po Biurze Obsługi Szkół przy ul. 
Buskiej na przedszkole oraz generalny remont pozostałych 
pomieszczeń z wykonaniem m.in. nowych toalet 

• likwidacja dzikiego wysypiska za firmą Fasolex
• kanalizacja - nowa pompa i kompensator mocy biernej – 

26 000 zł
• kamień na drogi

Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie
• remont sali gimnastycznej (likwidacja skutków powodzi) - 

161 143,15 zł

Nowa pracownia językowa w Gimnazjum  
w Nowym Korczynie

Ulica Stopnicka  
w Nowym Korczynie

Ulica Armii Krajowej w Nowym Korczynie Nowa koparko-ładowarka
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Zabezpieczanie wału  
w miejscowości Parchocin

Nowy plac zabaw w Piasku Wielkim

Zabezpieczona synagoga w Nowym Korczynie

• remont klatki schodowej wraz z montażem instalacji elek-
trycznej oraz malowanie pracowni językowej - 17 220 zł

• kapitalny remont łazienek na I piętrze - 41 796 zł
• zakup grzejników - 19 906 zł
• remont kominów i instalacji odgromowej - 9840 zł
• remont sal lekcyjnych (malowanie, lakierowanie, wymiana 

posadzek, wymiana stolarki drzwiowej) - 75 584 zł
• wykonanie prac na korytarzach - 26 786 zł
• ogrodzenie wokół szkoły - 13 000 zł
• remont w Punkcie Przedszkolnym - 49 224,16 zł
• indywidualizacja nauczania – 36 000 zł

Gimnazjum
• malowanie sal lekcyjnych na I i II piętrze, malowanie świe-

tlicy, wymiana płytek - 20 570 zł
• remont boiska i klatki schodowej - 67 999 zł
• remont i wymiana 6 drzwi wewnętrznych, naprawa rynien 

i rur spustowych - 9 980 zł

OSTROWCE
• remont drogi Górnowola - Ostrowce

PARCHOCIN
• remont w tłuczniu drogi gminnej 450 mb - 50 868,50 zł
• remont drogi tłuczniowej pod wałem
• zabezpieczenie wałów

PAWŁÓW
• remont świetlicy poprzez adaptację wewnątrz oraz wyko-

nanie elewacji – 21 723,37 zł
• prace wykonane koparką i równiarką
• wykonano w tłuczniu 360 m2 poboczy przy drodze Paw-

łów – Stojki – 8 413 zł

Świetlica w Pawłowie po remoncie

Świetlica w Pawłowie po remoncie

PIASEK WIELKI
• budowa placu zabaw - 29 386,43 zł
• remont odcinka drogi Piasek Wielki – Gadawa
• kamień na drogi
• odmulanie rowów

PODRAJE
• remont w asfalcie drogi Podraje do wału rz. Nidy –  

350 mb - 72 627,33 zł

PODZAMCZE
• kamień na drogi

SĘPICHÓW
• remont w tłuczniu drogi Sępichów – Borowiny – 900 mb - 

55 054,18 zł
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Samochód marki Volkswagen Transporter dla jednostki OSP  
w Strożyskach

Droga w Żukowicach  
w wąwozie

• remont remizy OSP (kuchnia, stoły, ławki, centralne ogrze-
wanie, toaleta) - 9 832,00 zł

• wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego obok 
remizy OSP

• wymiana liczników wody  
• prace na drogach wykonane koparką
• odmulanie rowów na długości ok. 3 km

Remiza OSP w Sępichowie - zaplecze kuchenne

Nowe łazienki w remizie OSP w Sępichowie

STROŻYSKA
• zakończono i rozliczono przebudowę ciągów pieszych  

z budową miejsc parkingowych oraz boiska rekreacyjnego 
z placem zabaw – 444 tys. zł

• wykonano prace archeologiczne pod nadzorem konser-
watora zabytków dotyczące budowy boiska rekreacyjnego  
z placem zabaw – 50 tys. zł

• wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP 
Strożyska – 10 000 zł

• pozyskano dla jednostki OSP Strożyska samochód marki 
Volkswagen Transporter

• wymiana wodomierzy we wszystkich gospodarstwach
• prace wykonane koparką

STARY KORCZYN
• remont w asfalcie drogi Stary Korczyn – Gościniec –  

940 mb - 209 392,20 zł
• remont drogi gminnej – 20 000 zł
• odnowiono most na Nidzie
• remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 5 622 zł
• prace na drogach wykonane koparką i równiarką

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie
• zakup i wymiana okien - 5 000 zł
• indywidualizacja nauczania – 30 000 zł

UCISKÓW
• budowa sieci wodociągowej - 39 776,24 zł

WINIARY
• dokończono i rozliczono modernizację drogi gminnej Wi-

niary – Czarkowy – 1 500 000 zł
• remont drogi Winiary Górne – Winiary Dolne – 990 mb,  

w tym 250 mb w asfalcie - 50 964,13 zł
• wykonanie w tłuczniu 540 m2 drogi Winiary Górne – Wi-

niary Dolne – 11 291,40 zł

ŻUKOWICE
• remont w asfalcie drogi Żukowice – Gościniec – 430 mb - 

148 078,04 zł
• prace na drogach wykonane równiarką i koparką

Prace archeologiczne w Strożyskach - 
widok z wieży kościelnej
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Śmieci  po  nowemU

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej przeka-
zujemy dalsze  informacje dotyczące funkcjonowania nowe-
go systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Nowy Korczyn.

Od 1 lipca 2013 roku Gmina przejmie z mocy ustawy 
zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi i stanie 
się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu 
odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych.

Realizując ustawowe zapisy Rada Gminy podjęła szereg 
stosownych uchwał, które w precyzyjny sposób określają 
obowiązki uczestników tego systemu. Jednym z ważniej-
szych w tym względzie dokumentów jest Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, 
który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w dniu 19 grudnia 
2012r. Projekt Regulaminu został zgodnie z ustawowym wy-
mogiem przedłożony Powiatowemu Inspektorowi Sanitarne-
mu, który go pozytywnie zaopiniował. Treść Regulaminu jest 
opublikowana na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Drugim dokumentem jest uchwała określająca metodę 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Uznano, iż najbardziej obiektywną zasadą naliczania tej 
opłaty będzie opłata od mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, a w przypadku nieruchomości niezamieszka-
łej opłata będzie naliczana od pojemnika.

Kolejnym, nie mniej istotnym obowiązkiem, wynikają-
cym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gmi-
nę, jest uchwała w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
dla nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały trzy 
stawki miesięcznej opłaty:
- zagospodarowanie odpadami w sposób selektywny wraz  

z gromadzeniem odpadów zielonych we własnym kompo-
stowniku i wykorzystaniem ich na własnej nieruchomości 
- 4,50 zł brutto od mieszkańca

- zagospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób se-
lektywny, bez gromadzenia odpadów zielonych we wła-
snym kompostowniku – 6.00 zł od mieszkańca 

- zagospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny – 
11.50 zł od mieszkańca

Dla nieruchomości niezamieszkałych /dotyczy to m.in. 
szkół, firm, sklepów, instytucji/ opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi naliczana będzie od pojemnika  
i wynosi miesięcznie:
1.  zagospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób se-

lektywny za pojemnik brutto
- 120 litrów - 14,00 zł
- 240 litrów - 28,00 zł
- 1100 litrów - 60,00 zł  

2.  zagospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób 
nieselektywny za jeden pojemnik brutto 
- 120 litrów  -  20,00 zł
- 240 litrów  -  40,00 zł
- 1100 litrów  -  100,00 zł

Rada Gminy uchwaliła również wzory deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, które właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nierucho-
mości. W przypadku pierwszej deklaracji należy ją złożyć 
do dnia 31 marca 2013 roku. Formularze deklaracji zostaną 
doręczone w najbliższym czasie każdemu właścicielowi nie-
ruchomości. Nowym systemem, jak i opłatą, objęci zostaną 
wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku mieszkańców, 
którzy nie złożą w określonym terminie deklaracji, wysokość 
opłaty zostanie im naliczona w drodze administracyjnej de-
cyzją Wójta Gminy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ściciele nieruchomości wnoszą z góry bez wezwania w na-
stępujących terminach:

a) za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku
b) za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku
c) za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku
d) za IV kwartał do dnia 15 października danego roku

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu  
15 lipca 2013 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy 
Korczyn.

Ustawowym obowiązkiem właścicieli nieruchomości 
jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich  
w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Gmina nie 
może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania 
jako elementu organizacji odbierania odpadów i pokrywać 
jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nie reguluje kwestii rozwiązania dotychczas podpisanych 
umów. Niemniej jednak obecnie obowiązujące umowy na-
leży wypowiedzieć w taki sposób, aby przestały obowiązy-
wać z dniem 1 lipca 2013  roku. Rozwiązanie umowy nastę-
puje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego 
z indywidualnych umów zawieranych z wybranym przed-
siębiorcą.

Przypominamy, iż w interesie wszystkich mieszkańców 
Gminy winno być prawidłowe funkcjonowanie systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi, gdyż pozwoli to nie tylko 
chronić nasze środowisko naturalne, ale również ograniczyć 
nasze wydatki.

Nie pozwólmy, aby śmieci zanieczyszczały nasze pola, 
lasy i rzeki.

Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy na odbiór od-
padów komunalnych jest dostępny na stronie internetowej 
gminy, u sołtysów i w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn przy 
ul. Krakowskiej 1.

Redakcja
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„Program aktywizacji sPołeczno – zawodowej  
BezroBotnych w gminie nowy korczyn” 

– Podsumowanie Projektu
W dniu 19 grudnia 2012 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w No-
wym Korczynie odbyło się spotkanie 
podsumowujące projekt systemowy pn. 
„Program Aktywizacji Społeczno – Za-
wodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy 
Korczyn” współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. 
Promocja integracji społecznej, Dzia-
łanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej in-
tegracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej.

Gmina Nowy Korczyn / Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz 
czwarty przystąpiły do Projektu. Na spo-
tkanie przybyli zaproszeni goście: wójt 
gminy, uczestnicy projektu oraz pracow-
nicy GOPS zaangażowani w realizację 
projektu. 

Spotkanie podsumowujące rozpo-
czął kierownik GOPS Sławomir Waw-
rzeniec, pełniący funkcje koordynatora 
projektu, który omówił działania, jakie 
były podjęte w trakcie jego trwania.

Wójt Gminy Paweł Zagaja nie krył 
zadowolenia z faktu, iż szkolenia, dzięki 
którym wielu mieszkańców naszej gmi-
ny nabyło nowe umiejętności, zostały 
zorganizowane właśnie przez GOPS 
w Nowym Korczynie. Było to możliwe 
dzięki pozyskanym środkom finanso-
wym z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego przy 
wsparciu finansowym Gminy Nowy Kor-
czyn. Wójt podziękował wszystkim za 
zaangażowanie i pracę przy realizacji 
projektu.

Bardzo miłym, szczególnie dla naj-
młodszych, akcentem, było wręczenie 
dzieciom świątecznych paczek pełnych 
słodkości. Uczestnicy projektu wraz  
z zaproszonymi gośćmi oraz pracowni-
kami GOPS wymieniali się swymi wra-
żeniami z projektu przy przygotowanym 
dla nich poczęstunku. Panowała bardzo 
miła i pozytywna atmosfera, uczestnicy 
spotkania wspominali wspólnie spędzo-
ne chwile w projekcie, a także dzielili się 
swoimi planami na przyszłość z nadzieją 
zmiany na lepsze. 

Projekt był realizowany na podsta-
wie umowy zawartej pomiędzy Święto-
krzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego  
w Kielcach a Gminą Nowy Korczyn/

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Nowym Korczynie. Program 
skierowany był do 11 (4 kobiety i 7 męż-
czyzn) osób bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo, poszukujących pracy 
lub pozostających bez zatrudnienia,  
z nieadekwatnym do potrzeb rynku pra-
cy wykształceniem, niską motywacją do 
podejmowania aktywności zawodowej, 
klientów GOPS mieszkających na tere-
nie Gminy Nowy Korczyn.

Wszyscy uczestnicy biorący udział 
w bezpłatnym projekcie mieli zapewnio-
ny:
- indywidualne i grupowe warsztaty ak-

tywizacji zawodowej z doradcą zawo-
dowym 

- bezpłatne kursy zawodowe 
- grupowe warsztaty aktywizacji społecz-

nej z psychologiem 
- wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie 

kursów zawodowych i warsztatów 
- ubezpieczenie w trakcie szkoleń 
- wsparcie dochodowe z przeznacze-

niem m.in. na zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenia i warsztaty 

– wszyscy uczestnicy projektu otrzymali 
zaświadczenia ukończenia kursów za-
wodowych, warsztatów z doradcą za-
wodowym i psychologiem.

W okresie 10.04.2012 – 19.04.2012 
roku odbyły się z uczestnikami projek-
tu spotkania indywidualne i warsztaty 
grupowe z doradcą zawodowym. Dla 
każdego uczestnika projektu, został spo-
rządzony indywidualny plan, w którym 
doradca zawodowy określił rodzaj i cha-
rakter indywidualnego wsparcia – rodzaj 
kursów zawodowych/szkoleń na pod-
stawie jego możliwości i zdolności oraz 
cech psychofizycznych i predyspozycji. 

W dniu 14.05.2012 r. rozpoczął się 
I etap szkoleń realizowanych przez Za-
kład Doskonalenia Zawodowego w Kiel-
cach/Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Busku Zdroju pod nazwą: „Spawanie 
blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą MAG”, w którym udział brało 
siedmiu mężczyzn, kurs zakończył się  
w dniu 06.06.2012 r.

W okresie 19.09.2012 - 17.11.2012 
roku trwał  II etap szkolenia dla 4 uczest-
ników projektu (kobiet) „Handlowiec 
z prawem jazdy kat. B”. Realizatorem 
szkolenia również był ZDZ w Kielcach 
– Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Busku-Zdróju. Szkolenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem Uczestników 

Projektu, gdyż były dostosowane do ich 
potrzeb. ZDZ w Busku-Zdroju stworzył 
Uczestnikom Projektu komfortowe wa-
runki odbycia szkoleń, praktycznej nauki 
zawodu w nowoczesnych salach wykła-
dowych przez wykwalifikowaną kadrę 
- dzięki czemu byli oni odpowiednio 
zmotywowani i zaangażowani, systema-
tycznie uczęszczali na zajęcia szkolenio-
we.                                                           

Po zakończonych kursach w dniach 
14 – 15 czerwca 2012 r. oraz 10 – 11 
grudnia 2012 r. odbyły się warsztaty ak-
tywizacji społecznej uczestników projek-
tu z psychologiem  z zakresu rozwijania 
inteligencji emocjonalnych, radzenia so-
bie ze stresem, wzmocnienia samooceny 
oraz poczucia własnej wartości. 

Ponadto wszystkie osoby biorące 
udział w projekcie były objęte przez pra-
cowników socjalnych tut. OPS kontrakta-
mi socjalnymi, które były podstawowym 
narzędziem realizacji projektu. Wszyst-
kie osoby uczestniczące w projekcie 
wywiązały się z uzgodnień zawartych  
w kontraktach, stanowiących porozumie-
nie pomiędzy pracownikiem socjalnym 
a uczestnikiem projektu wykazującym 
motywację i zaangażowanie w podejmo-
waniu wszelkich działań zmierzających 
do poprawy własnej sytuacji socjalno-
bytowej.

Główne cele Projektu zostały osią-
gnięte poprzez:
- wzrost aktywności zawodowej, spo-

łecznej i edukacyjnej,
- podniesienie kwalifikacji zawodowej   

i kompetencji społecznych,
- zwiększenie umiejętności aktywnego 

poruszania się po rynku pracy,
- upowszechnianie pracy socjalnej po-

przez objęcie kontraktami socjalnymi 
uczestników projektu,

- niwelowanie barier ekonomicznych  
i geograficznych w dostępie do aktyw-
nej integracji poprzez wypłatę świad-
czeń pieniężnych dla uczestników pro-
jektu.

Mamy nadzieję, że udział w pro-
jekcie pomógł Uczestnikom uwierzyć  
w siebie i własne możliwości, a uzyska-
na w czasie szkoleń wiedza ułatwi im 
realizację planów, zdobycie pracy i po-
prawę swojej sytuacji życiowej.

Kierownik GOPS
Sławomir Wawrzeniec
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szkolenie podstawowe strażaków - ratowników osP
Z inicjatywy Wójta Gminy Nowy Korczyn, Zarządu 

Gminnego OSP w Nowym Korczynie oraz Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju Ka-
zimierza Ścibiło w dniach 3 i 17 listopada br. miało miejsce 
szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Korczyn.

Wykładowcami szkolenia, które odbyło się w remizie 
OSP w Nowym Korczynie, byli strażacy z Komendy Powia-
towej PSP w Busku Zdroju. Celem szkolenia było przygoto-

wanie strażaków ratowników do sprawnego i bezpiecznego 
wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych, w tym naby-
cie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności  
w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Szkolenie dla kilkudziesięciu druhów z jednostek OSP z te-
renu gminy Nowy Korczyn zakończone zostało egzaminem 
składającym się z części teoretycznej i praktycznej. 

Anna Nowak

informacja 
dotycząca UsUwania  

wyrobów zawierających 
azbest

Do 15 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie, po wy-
dłużonym terminie, przyjmowane były wnioski o dofinansowanie do usunięcia 
wyrobów zawierających azbest w 2013 roku. Do tego terminu wpłynęło 25 
takich wniosków. 

Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach kartę informacyjną w/w zadania. Przewidy-
wana ilość azbestu do usunięcia w 2013 roku to 4 913 m². Dofinansowanie 
obejmie 85% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją 
azbestu, pozostała część leży po stronie właściciela nieruchomości.

Wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 
roku. Tak stanowi rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polity-
ki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 192, 
poz. 1876). Na terenie gminy Nowy Korczyn wiele dachów pokrytych 
jest jeszcze eternitem, który zawiera azbest. Pomimo, że końcowy ter-
min wydaje się dość odległy, już teraz zachęcamy do składania wniosków  
w Urzędzie Gminy.

Zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego oraz polep-
szenie stanu środowiska naturalnego 
to główne cele przyświecające reali-
zacji zadania pn. „Remont studni ka-
nalizacyjnych”

Sieć kanalizacyjna w miejsco-
wości Nowy Korczyn wykonana 
jest w systemie podciśnieniowym  
z elektronicznym sterowaniem od-
bioru i transportu ścieków sani-
tarnych do oczyszczalni ścieków.  
Prace remontowe studzienek ka-
nalizacyjnych, na które pozyskano 
środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach w wysokości bli-
sko 56 tys. zł., polegały na usunięciu 
uszkodzeń elementów pomp oraz 
elektroniki stanowiącej wyposażenie 
studzienek kanalizacyjnych.

RemonT sTudni 
kanalizacyjnych
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W dniu 14 listopada 2012 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Rzu-
cania Palenia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku 
– Zdroju rozstrzygnięto antytytoniowy konkurs na grafikę komputerową, ad-
resowany do gimnazjalistów z terenu powiatu buskiego, kazimierskiego i piń-
czowskiego. 

Na konkurs wpłynęły 24 prace z 11 szkół gimnazjalnych, spośród których 
wyłoniono 3 zwycięskie prace i przyznano 2 wyróżnienia. 

Pierwsze miejsce zajął uczeń korczyńskiego gimnazjum – Adrian Dziama  
z klasy 3a. Organizatorami szkolnego etapu konkursu były: pani Monika Ka-
szuba i pani Agnieszka Zapiórkowska. Gratulujemy!

Grafika adriana najlepsza

Żywa lekcja 
hisToRii

Średniowiecze to okres dość 
odległy i mało znany. Ale nie dla 
uczniów ze szkół z terenu naszej 
gminy. W dniu 22 listopada br. po-
szczególne szkoły odwiedziła grupa 
artystyczna Rekonstrukto z pokazem 
historycznym pt. „Życie i kultura  
w średniowieczu”, by wszyscy ucz- 
niowie mogli na pewien czas prze-
nieść się do XII-XIV wieku. 

Na początku pokazu „rycerze” 
opowiedzieli, jak wyglądała kariera 
rycerska od pazia do pasowania na 
rycerza. Atrakcją pokazu był poje-
dynek rycerzy. Podczas walki z ich 
mieczy sypały się iskry. Na koniec 
wszyscy chętni mogli wziąć do ręki 
tarcze, miecze lub inną broń. Niektó-
rzy stanęli nawet do krótkiej walki  
z jednym z rycerzy. 

Wiedza zdobyta na pokazie przy-
da się na pewno na lekcjach historii.

Anna Nowak
Grafika Adriana Dziamy
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Na wniosek wójta pozyskano od 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach na remont stacji uzdat-
niania wody i ujęcia wody pitnej. 

Potrzeby wodne mieszkańców 
gminy Nowy Korczyn zaspokaja wo-
dociąg grupowy „Nowy Korczyn”, 
czerpiący wodę z rzeki Nidy. Ujęcie 
zlokalizowane jest na lewym brzegu 
rzeki przy drodze Nowy Korczyn – 
Sępichów. Obecnie z wody wodo-
ciągowej korzystają wszystkie sołec-
twa z terenu naszej gminy. 

Wymiana urządzeń i armatury 
wodnej to koszt ponad 121 tys. zł,  
z czego ok. 99 tys. zł Gmina pozy-
skała środki od Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach.

Główne korzyści wynikające  
z realizacji projektu to: polepszenie 
parametrów w próbkach wody dys-
trybuowanej z ujęcia wodnego, po-
średnie zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej potrzebnej do ogrzania 
stacji, likwidacja zagrożenia epide-
miologicznego oraz poprawa warun-
ków zdrowotnych i higienicznych 
mieszkańców.

Anna Nowak

RemonT sTacji 
uzdaTniania 

wody i ujęcia 
wody PiTnej

KonKUrsy rozstrzyGnięte
Gminny Konkurs Literacki
Konkurs ogłoszony został już  

w październiku w szkołach gminy 
Nowy Korczyn. Zadaniem konkursu 
było uczczenie, a zarazem podsumo-
wanie obchodów Roku Janusza Kor-
czaka. Celem konkursu było rozwijanie 
zainteresowań poetyckich i literackich 
wśród młodzieży, możliwość wyka-
zania wyobraźni twórczej, zdolności 
literackich, poetyckich, historycznych, 
wyłonienie najzdolniejszej młodzieży 
w kierunkach twórczości literackiej, 
wzbogacenie wiedzy polonistycznej, 
właściwe posługiwanie się językiem 
ojczystym, a także kształtowanie uczuć 
patriotycznych.

Pierwsza kategoria wiekowa:  
10-13 lat

I miejsce: 
- Maria Półtorak z SP w Nowym Kor-

czynie- za wiersz „Moja Ojczyzna” 
- Sylwia Badower z SP w Brzostkowie 

za literaturę pt. ”Pamiętnik z wakacji
II miejsce - Julia Kaczmarczyk  

z SP w Brzostkowie za opowiadanie pt. 
”Ciekawe wydarzenie w moim życiu”

Druga kategoria wiekowa:
14-18 lat

Temat: „Wspomnienia”
I miejsce: 

- Aleksandra Golik „Wspomnienia Bab-
ci z okresu II wojny światowej”

- Marcelina Półtorak „Jak bardzo nale-
ży kochać ludzi, aby oddać za nich 
życie”.

II miejsce:  
- Aleksandra Dybał „Ostrowce podczas 

II wojny światowej”
- Aleksandra Brzezińska „Wspomnie-

nia mojej Babci Czesławy z czasów II 
wojny światowej”

III miejsce 
- Paulina Wawrzyk za pracę „To wyda-

rzenie mną wstrząsnęło”

Temat „Przyszłość”
I miejsce 

- Aleksandra Chaczyk- „Moja miejsco-
wość w przyszłości

II miejsce 
- Patrycja Bania- „Miejsca, w których 

żyjemy” 
Wszystkim laureatom wspaniałe 

nagrody książkowe ufundowane przez 

Samorząd Gminy wręczył - Paweł Za-
gaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn,  
a pamiątkowe dyplomy oraz czekola-
dy, ufundowane przez TZMK, Bogumi-
ła Zawada - dyrektor GOK w Nowym 
Korczynie.

Gminny Konkurs Recytatorski
Celem konkursu było: uczczenie 

obchodów Roku Janusza Korczaka, 
wybitnego pedagoga, lekarza i pisarza, 
stworzenie możliwości wykazania się 
dzieciom i młodzieży zdolnościami 
recytatorskimi, rozwijanie zaintereso-
wania poezją ojczystą, kulturą słowa, 
wzbudzanie i kształtowanie uczuć pa-
triotycznych wśród mieszkańców gmi-
ny Nowy Korczyn.

Pierwsza kategoria wiekowa – 
kl. I-III szkoły podstawowej

I miejsce:  
- Aleksandra Mącznik SP w Starym 

Korczynie
- Agata Wawrzeniec SP w Brzostkowie
- Eryk Modzelewski SP w Nowym Kor-

czynie.
II miejsce:  

- Julia Strach SP w Nowym Korczynie
- Izabela Szymańska SP w Nowym Kor-

czynie
- Kinga Piotrowska SP w Brzostkowie
- Aleksandra Kowalczyk SP w Starym 

Korczynie
Druga kategoria wiekowa – 

kl. IV-VI 
I miejsce:  

- Daria Suchy, Franciszek Stefański, 
Aleksandra Satora i Anna Błach z SP 
w Nowym Korczynie,

II miejsce:  
- Bartłomiej Kulik SP w Nowym Kor-

czynie
- Julia Szafraniec SP w Brzostkowie
- Michał Gaj SP w Starym Korczynie

III miejsce - Piotr Kuzon

Trzecia kategoria wiekowa – 
kl. I-III gimnazjum:

I miejsce zajęli:
- Katarzyna Cerazy, Paweł Błach, Mał-

gorzata Stawicka.
II miejsce:

- Sylwia Kostka i Ewelina Parlak
III miejsce: - Paweł Pytlik i Patrycja 

Kochan.
Wyróżnieni zostali uczniowie: 

Paulina Wawrzyk, Klaudia Masłow-

ska, Aleksandra Chaczyk, Patryk Bania  
i Dariusz Wolanin. 

Wszyscy uczniowie zostali na-
grodzeni wartościowymi książkami, 
przyborami szkolnymi, dyplomami  
i słodyczami. Jednak największą nagro-
dą dla uczestników było uznanie pu-
bliczności, która była pod ogromnym 
wrażeniem interpretacji polskiej poezji 
patriotycznej, wrażliwości, a także od-
wagi i pracy poświęconej na przygoto-
wanie się uczniów do konkursów.
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Atrakcją dla 20 uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Starym Korczynie była wycieczka do Krakowa zorga-
nizowana w dniu 9 listopada 2012 r. pod opieką nauczycie-
la U. Lasak oraz rodzica A. Saltarskiej.

Punktem docelowym wycieczki był teatr „Bagatela”  
i spektakl pt.: „Tajemniczy ogród”. Wspaniała obsada aktor-
ska (w tym także role dziecięce), dekoracje w kilku odsło-
nach, muzyka, światła i atmosfera teatru urzekły dzieci.

W wolnym czasie wycieczkowicze zwiedzili Rynek, 
Sukiennice oraz pomnik Adama Mickiewicza. Wiele rado-

z wizyTą w TeaTRze
ści przysporzyły dzieciom gołębie, które z ufnością jadły im  
z rąk, siadały na głowach i ramionach. 

Korzystając z faktu, iż w miesiącu listopadzie zwiedza-
nie Wawelu jest bezpłatne, cała grupa stawiła się na Zam-
ku Królewskim. Uczniowie zwiedzili królewskie komnaty, 
zbrojownię oraz skarbiec naszych przodków.

Pełni wrażeń, swoistych emocji z żalem opuszczali Kra-
ków. Do domów wrócili późnym wieczorem.

U. Lasak 

W dniu 16 grudnia 2012 roku  
w Gminnym Ośrodku Kultury w No-
wym Korczynie odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy poświęconej ruchowi 
ludowemu na Kielecczyźnie w latach 
1939 – 1947. Bogatą dokumentację fo-
tograficzną, której towarzyszyły artyku-
ły prasowe przybliżające dzieje ruchu 
można było oglądać dzięki uprzejmo-
ści Instytutu Pamięci Narodowej dele-
gatury kieleckiej. Uroczystego otwarcia 
wernisażu dokonał Paweł Zagaja – pre-
zes Zarządu Gminnego PSL, wójt gmi-

wysTawa Ruch ludowy na kielecczyźnie

ny Nowy Korczyn, prelekcję wygłosił 
natomiast Marek Jończyk – przedstawi-
ciel delegatury kieleckiej IPN. 

Wystawa prezentowała działalność 
ludowców w czasie wojny, okupacji  
i po 1945 roku. Zwiedzający mogli się 
dowiedzieć nie tylko o losach działań 
partyzanckich formacji ludowców, ale 
także o walce o niezależność przez 
PSL po wojnie, represjach stosowanych 
przez władze komunistyczne wobec 
opozycji skupionej wokół Stanisła-
wa Mikołajczyka oraz dowiedzieć się  

o historii Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”, która była najliczniejszą organi-
zacją młodzieżową na Kielecczyźnie.

Wystawa „Ruch ludowy na Kielec-
czyźnie w latach 1939-1947” prezento-
wana była w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Nowym Korczynie do 31 grudnia. 
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W dniu 21 listopada 2012 roku uczniowie klasy I Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie pod 
opieką nauczycieli Anny Górak, Marii Błach i Barbary 
Czyż uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Zabawek  
i Zabawy w Kielcach.

Celem przedsięwzięcia, częściowo sfinansowane-
go przez Dyrekcję Muzeum, było zapoznanie uczniów  
z ekspozycją muzealną oraz kształcenie odpowiednich 
postaw i właściwego stosunku do zabytków kultury i hi-
storii. 

Dzieci obejrzały kilkanaście wystaw, m.in. lalki z ca-
łego świata, zabawki historyczne i ludowe, modele sa-
mochodów, samolotów, statków i kolejek elektrycznych. 
Była to niezwykła lekcja zabawy, bowiem dzieci mogły 
również dotknąć eksponatów oraz pobawić się w kąciku 
zabaw. Uczestniczyły ponadto w lekcji muzealnej - malo-
wały wybraną przez siebie postać z bajki. Uwieńczeniem 
wycieczki było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

W MuzeuM 
zabaWek i zabaWy 

W kielcach
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wieczór
wsPomnień

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 2 grudnia 2012 roku,  
w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie, odbyła się uro-
czystość „Wieczór Wspomnień”, zorganizowana przez To-
warzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie, Zespołu 
Szkół w Nowym Korczynie, Szkoły Podstawowej w Brzost-
kowie, Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, Urzędu 
Gminy w Nowym Korczynie oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. 

Na spotkanie zorganizowane z okazji obchodów Świę-
ta Niepodległości i Roku Korczakowskiego, przybili człon-
kowie TMZK, dyrektorzy, uczniowie, nauczyciele i rodzice 
szkół z gminy Nowy Korczyn, przedstawiciele Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach oraz zaproszeni 
goście: wójt gminy Nowy Korczyn – Paweł Zagaja, zastępca 
wójta – Piotr Strach, przewodniczący Rady Gminy – Paweł 
Kulik, proboszcz parafii Stary Korczyn, ksiądz dziekan Marek 
Małczęć.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca TMZK – Ligia 
Płonka, która powitała zebranych i przedstawiła wyniki II 
Gminnego Konkursu Literackiego. O rozstrzygnięciu konkur-
su piszemy w odrębnym artykule. 

Atrakcją wieczoru były pieśni śpiewane przez uczennice: 
Aleksandrę i Katarzynę Cerazy oraz Darię Suchy z Zespołu 
Szkół w Nowym Korczynie. Uczeń Bartłomiej Kulik przedsta-
wił natomiast przybyłym wspomnienie o Januszu Korczaku. 
Wspomnienia o niezwykłych czynach swoich rodzin snuli  
z kolei: pan Piotr Strach, pan Henryk Podsiadło i pani Bogu-
miła Zawada. Wszyscy obecni byli pod ogromnym wraże-
niem przeżyć mieszkańców naszej gminy oraz ich bohater-
stwa w ukrywaniu Żydów podczas II wojny światowej.

Zebrani mogli także oglądać wystawę poświęconą Janu-
szowi Korczakowi: książki, portrety, przygotowane przez pa-
nią Halinę Luter – z Biblioteki Gminnej w Nowym Korczynie 
oraz panią Barbarę Czyż - bibliotekarkę ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Korczynie. Oprawę techniczną wieczoru 
zapewnił pracownik GOK – pan Jerzy Wilk. 

Na zakończenie wszyscy degustowali bigos regionalny 
oraz inne smakołyki przygotowane przez członków TMZK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli 
się w zorganizowanie kolejnego „Wieczoru Wspomnień”

 
Ligia Płonka
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24 listopada 2012 roku obchodziliśmy w naszej gminie 
uroczystość Złotych Godów. Jubileusz 50 – lecia pożycia 
małżeńskiego świętowało trzynaście par z gminy Nowy Kor-
czyn.

Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego za piękny przykład dla młodych pokoleń, 
wstępujących w związki małżeńskie, za zgodność pożycia 
małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych ro-
dzin wręczył wójt gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja w asy-
ście przewodniczącego Rady Gminy Pawła Kulika. Honory 
gospodarza pełniła Małgorzata Kaszowicz – Gzyl, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były 
gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tra-
dycyjna lampka szampana. Uroczystość uświetnił występ 
uczniów Zespołu Szkół w Nowym Korczynie oraz koncert 
zespołu „Złota Jesień” z Buska Zdroju.

złoTe Gody w Gminie nowy koRczyn

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odzna-
czeni zostali:

1. Janina i Jan Boduchowie z Brzostkowa
2. Alina i Roman Dudkowie z Nowego Korczyna
3. Regina i Edward Grochalowie z Nowego Korczyna
4. Stefania i Czesław Jackowscy z Piasku Wielkiego
5. Marianna i Jan Jaroszkowie z Nowego Korczyna
6. Danuta i Henryk Konieczni z Brzostkowa
7. Zofia i Jan Markowie ze Starego Korczyna
8. Zofia i Stanisław Misterkowie z Nowego Korczyna
9. Helena i Tadeusz Pawelcowie z Badrzychowic

10. Alicja i Daniel Pietrzykowie z Pawłowa
11. Józefa i Henryk Stojkowie z Grotnik Małych
12. Stanisława i Krzysztof Strachowie z Błotnowoli
13. Leokadia i Zdzisław Wesołowscy z Podzamcza
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andrzejki W przedszkolu
Andrzejki i obrzędy związane z tym dniem stały się już 

tradycją w Punkcie Przedszkolnym w Nowym Korczynie. 
Także i w tym roku, 30 listopada, odbyła się zabawa andrzej-
kowa, która miała na celu rozbudzenie w dzieciach ciekawo-
ści i chęci poznawania naszej ludowej tradycji. 

Dzień ten upłynął pod znakiem zabaw i wróżb. Dzieci 
przekłuwały serduszka z imionami swoich sympatii, losowa-

ły przyszłe zawody oraz ustawiały swe buty, by sprawdzić, 
który pierwszy „przejdzie” przez próg. 

Wróżby przeplatane były tańcami przy muzyce, a na za-
kończenie spotkania andrzejkowego wszystkie dzieci zapro-
szone zostały na słodki poczęstunek.  

Anna Nowak

z Prezentami dla Przedszkolaków
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z Prezentami dla Przedszkolaków

Czy można sobie wyobrazić świat bez misia? Miś to 
najlepszy przyjaciel każdego dziecka, najcudowniejsza 
przytulanka, symbol ciepła i łagodności, najbardziej ulu-
biona zabawka.

27 listopada 2012 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego  
w Nowym Korczynie uczciły Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Z wielką radością przyszły do przedszkola, trzyma-
jąc w ramionach pluszowego przyjaciela, który w tym dniu 
towarzyszył im wszędzie: przy posiłku, podczas zajęć oraz 
przy zabawie. Przedszkolaki chętnie o swych przytulan-
kach opowiadały, a także bawiły się przy piosence „Jadą, 
jadą misie” i zabawie muzyczno – ruchowej „Łapka lewa, 
łapka prawa”, rysowały swojego misia oraz brały udział  
w różnych konkursach. 

Dzięki misiom przez cały dzień było bardzo miło  
i przytulnie.

Anna Nowak

DzieN 
Pluszowego 

Misia

Miodku zawsze miej w dostatku,
Żyj nam 100 lat nasz Misiaczku!

Co roku dzieci z utęsknieniem czekają na dzień 6 grud-
nia, kiedy to święty Mikołaj wyrusza w świat z prezentami. 
W tym właśnie dniu przedszkolaki z Punktu Przedszkolne-
go w Nowym Korczynie z niecierpliwością oczekiwały na 
upragnionego gościa. 

Już od samego rana wyglądały przez okna i wypatrywały 
tego najbardziej ulubionego świętego. Wreszcie koło połu-
dnia, ku uciesze wszystkich, pojawił się za oknami naszego 
przedszkola z workiem pełnym prezentów. Wzbudził tym 
duże zainteresowanie maluchów. Dzieci zaprosiły świę-
tego Mikołaja, aby usiadł koło choinki. Śpiewem okazały 
swą radość, bowiem już dużo wcześniej, pod kierunkiem 
nauczycieli, przygotowywały wierszyki i piosenki na jego 
powitanie, oraz opowiadały o swoich marzeniach. Każ-
de dziecko mówiło chętnie o tym, co chciałoby otrzymać  
w tym dniu od Mikołaja. Dziewczynki marzyły o lalkach, 
wózkach, natomiast chłopcy chcieli dostać samochody, pił-
ki, klocki. 

Obdarowane maluchy stanęły z Mikołajem do wspól-
nego, pamiątkowego zdjęcia. Bardzo przyjemnie było 
oglądać uśmiechnięte buzie dzieci i słuchać ich opowieści  
o prezentach od świętego Mikołaja. 

Anita Poborca
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Święty Mikołaj na swej ogromnej mapie ma zaznaczoną również gminę Nowy Korczyn. W tym roku odwiedził ją  
5 grudnia. Na to wyjątkowe spotkanie do lustrzanego klubu fitness mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Kultury, już od 
godziny 17 podążali rodzice ze swymi pociechami, młodzież, a także wójt Paweł Zagaja. 

Wszystkich serdecznie powitała kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Bogumiła Zawada, która prowadziła imprezę. 
Przy suto zastawionych słodyczami stołach toczyły się gry i zabawy. Mikołaj każdego przed obdarowaniem „odpytywał”. 
Nikt nie zawiódł, każdy doskonale przygotował się do spotkania ze świętym, śpiewając piosenki, recytując wiersze. Wszy-
scy bawili się w tradycyjne zabawy: „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Moja Ulijanko”. Wiele 
śmiechu mieli biorący udział w wyścigu z cukierkiem na łyżce czy jedzeniu jabłka na sznurku. Znakomicie bawiono się przy 
piosenkach biesiadnych, śpiewanych przez siostry Kasię i Olę Cerazy ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. 

Wszystkie dzieci, które występowały w GOK, zostały nagrodzone słodkimi podarunkami, najmłodsi otrzymali również 
kolorowe książeczki z bajkami. Mikołaj nie zapomniał także o starszych. Młodzież i rodzice otrzymali płyty z multimedialną 
prezentacją Zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej. 

Mikołajkowe spotkanie było bardzo udane, czego nie kryli wszyscy, którzy w nim uczestniczyli. Dorośli oraz ich dzieci, 
te najmłodsze i te troszkę starsze, razem się bawili, odnajdując wspólny język. A o to przecież chodziło organizatorom. 

Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje sponsorom, którzy ufundowali upominki dla najmłodszych oraz słodki 
poczęstunek: Wójtowi Gminy Nowy Korczyn oraz właścicielom firm FASOLEX i TARKOR z Nowego Korczyna. 

Bogumiła Zawada

mikołajki w nowym koRczynie

W Szkole Podstawowej w Brzostko-
wie prężnie działa Samorząd Uczniow-
ski pod opieką pani Grażyny Wawrze-
niec i pani Ireny Sadowskiej.

Jak co roku przed świętami Boże-
go Narodzenia Samorząd Uczniowski 
zorganizował konkurs na najładniejszy 
stroik świąteczny. Wzięło w nim udział 
14 uczniów. Stroiki prezentowały się 
przepięknie, więc był problem z wy-
łonieniem zwycięzców. Po burzliwych 
obradach komisja wybrała najpiękniej-
sze stroiki w dwóch kategoriach: klasy 
I-III i klasy IV-VI. 

W kategorii uczniów klas I-III pierw-
sze miejsce zajął Dominik Wójcicki, 
drugie Kinga Piotrowska, a trzecie Aga-
ta Wawrzyniec. Natomiast w kategorii 
klas IV-VI pierwsze miejsce zdobył stro-
ik Zuzanny Jarubas, drugie - rodzeń-
stwa Iwony i Krystiana Kowalczyków, 
a trzecie Julii Kaczmarczyk. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali nagrodze-
ni słodyczami, a zwycięzcy otrzymali 
upominki.

najpiękniejszy 
śWiąteczny stroik
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mikołajki w nowym koRczynie

,,Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie 
jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce”.

SZLACHETNA PACZKA organizowana jest w tym roku 
po raz dwunasty. W pierwszej edycji projektu grupa studen-
tów z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie kierowana 
przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. 

W 2012 roku projekt organizowany był w 432 lokali-
zacjach w całej Polsce przez 7800 wolontariuszy. Po raz 
pierwszy do akcji dołączyli uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie oraz mieszkańcy miej-
scowości. Dzieci i ich rodzice wykazali się wielkim sercem 
oraz wrażliwością na problemy drugiego człowieka . Wszyst-
kie dary, które ofiarowali darczyńcy zostały przekazane na 
ręce wolontariusza i przekazane bezpośrednio do wybranej 
rodziny. 

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim za 
współpracę i przygotowanie paczki, w szczególności tym, 
którzy nie pozostali obojętni na problemy drugiego człowie-
ka i dzieląc się tym, czym mogli, przekazali również cząstkę 
serca.

Maria Błach

szlachetna paczka  
w zespole szkół  
w nowym korczynie
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zespół szkół w nowym korczynie

ŚwiąTeczny 
czas

Punkt Przedszkolny w nowym korczynie
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny 

również w Punkcie Przedszkolnym w Nowym Korczynie. 
To czas, gdy przedszkolaki pod czujnym okiem wychowaw-
czyń przygotowują się do Jasełek. 

Jak co roku młodzi aktorzy chętnie uczyli się swoich ról, 
uczestnicząc w wielu próbach. Z pomocą przyszli także ro-
dzice, którzy przygotowali dla swych pociech stroje.

Tego dnia podekscytowane przedszkolaki w pięknych 
strojach i z uśmiechniętymi buziami zaprezentowały świą-
teczne przedstawienie. Dzieci odegrały swe role najpiękniej 
jak potrafiły, za co nagrodzone zostały gromkimi brawami 
oraz słodkim poczęstunkiem. 

Anna Nowak

,,Bóg się rodzi…” - ten fragment kolędy Franciszka Kar-
pińskiego witał wszystkich gości, którzy 19 grudnia 2012 r. 
przybyli do Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, by wziąć 
udział w spotkaniu wigilijnym. Uroczystość była wyjątkowa, 
gdyż po raz pierwszy uczestniczyli w niej wspólnie ucznio-
wie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

Obecnością swoją zaszczycili nas liczni goście: wójt 
Paweł Zagaja, zastępca wójta Piotr Strach, przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Kulik, sekretarz gminy Józef Boduszek, 
przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-
skiej Lidia Płonka oraz liczni przedstawiciele rady rodzi-
ców. 

Na początku uroczystości dyrektor Zespołu Szkół Barbara 
Karnawalska powitała wszystkich gości, a potem uczniowie 
klas czwartych oraz klasy piątej przedstawili jasełka. Dzięki 
przedstawieniu przygotowanemu pod kierunkiem katechetki 
Marii Błach, kolejny raz mogliśmy się przenieść do wydarzeń, 
które miały miejsce 2000 lat temu. Młodzi aktorzy przypo-
mnieli zebranym, że Jezus narodził się dla wszystkich, lecz 
„teraz tak wielu nie chce lub nie umie wysłuchać głosu Pana  
w krzykliwym tłumie”. Na uwagę zasługuje wielkie zaanga-
żowanie dzieci, które z przejęciem wcieliły się w swoje role, 
jak również ich rodziców, którzy przygotowali piękne i bar-
dzo pomysłowe stroje. 

 Po jasełkach uczniowie kl. IV b i V, przygotowani przez 
Barbarę Bonar, zagrali na fletach dwie kolędy. Kolejnym 
punktem programu był występ uczniów Gimnazjum, którzy 
przygotowani przez pana Radosława Kornasia zaśpiewali 
najpiękniejsze kolędy polskie. Zaprezentowali zarówno te 
powszechnie znane jak i całkiem nowe. Występ zakończyła 
kolęda ,,Cicha noc” wykonana w języku angielskim przez 
uczennicę kl. I a, Katarzynę Cerazy oraz jej koleżanki z kla-
sy, przygotowane pod czujnym okiem pani Zofii Dybały-No-
wak. Każda część uroczystości niezwykle się podobała pu-
bliczności i nagradzana była gromkimi brawami. 

Na zakończenie pani dyrektor złożyła wszystkim życze-
nia bożonarodzeniowe i zaprosiła do wspólnego połamania 
się opłatkiem. Wspaniała dekoracja, miła atmosfera i zapach 
żywego drzewka świątecznego doskonale wprowadziły każ-
dego w świąteczny nastrój zbliżających się Świąt Narodze-
nia Pana Jezusa.

Maria Błach
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szkoła Podstawowa w Brzostkowie

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TO CZAS STROJENIA CHOINKI, ŚPIEWANIA KOLĘD. 
TO TAKŻE CZAS NA INSCENIZACJE JASEŁEK BOŻONARODZENIOWYCH. CZAS NA TO, ABY 
ZATRZYMAć SIĘ NA CHWILĘ W GONITWIE CODZIENNYCH SPRAW, PRZEŻYć CHWILE  
REfLEKSJI  I  ZADUMY.

We współczesnym świecie, epoce rozwoju techniki 
i zachwytu dobrami, w dobie kultury zachodu, stopniowo 
odchodzimy od własnej tradycji kulturowej. Taka tendencja 
szczególnie widoczna jest w sferze obyczajowości. W nie-
pamięć odchodzą „stare tradycje i obyczaje”, a z nimi okre-
ślona świadomość społeczna. Ktoś może stwierdzić, że już 
jest nieaktualna. Jednak był w niej niepodważalny porządek 
moralny świata. Życie w nim dawało poczucie bezpieczeń-
stwa, potęgowane przez świadomość przynależności do 
wspólnoty– jakże ważne dla kształtowania zdrowej moralnie 
osobowości młodego człowieka. Obyczaje polskie związa-
ne ze świętami kościelnymi niosły duży potencjał duchowy. 
Warto zatem nie rezygnować z tego, co było pożyteczne, 

szkoła Podstawowa w starym korczynie
ocalić to, co jeszcze można. Nie zmieniajmy rodzimej, boga-
tej, godnej pozazdroszczenia obyczajowości na obcą i czę-
sto niezrozumiałą, charakteryzującą się nierzadko płytkością 
duchową. 

W szkole przekazujemy młodym spuściznę kulturową, 
aby wiedzieli, skąd przyszli i dokąd mają zmierzać. Jeśli za-
niedbamy ten ważny aspekt wychowawczy, staniemy przed 
niebezpieczeństwem wychowania ludzi zagubionych, nie-
czujących więzi z przeszłością, przyjmujących obce, nie za-
wsze wartościowe wzorce zachowań. 

Dlatego też dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Kor-
czynie pod opieką katechety przygotowały 17 grudnia 2012 
r. przedstawienie Jasełkowe, które nawiązywało do wydarzeń 
biblijnych, mówiących o narodzeniu Pana Jezusa. Ucznio-
wie w pięknych strojach wzięli udział w Jasełkach pt. „Jezus 
nam się narodził”. Na scenie pojawili się św. Józef, Mary-
ja, trzej królowie, pastuszkowie i aniołowie. Młodzi aktorzy 
wspaniale odgrywali kolejne scenki, śpiewali przepiękne 
polskie kolędy. Po występach dyrektor Bożena Kruk złożyła 
wszystkim obecnym piękne życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia oraz życzyła szczęśliwego No-
wego Roku. W podobnym tonie przemawiał wójt Paweł Za-
gaja, który życzył, aby wszystkim dzieciom i nauczycielom 
nie zabrakło zapału do pracy w Nowym Roku.

Przy dźwiękach kolęd wszyscy zebrani, łamiąc się opłat-
kiem, składali sobie nawzajem świąteczno – noworoczne ży-
czenia. Przy wigilijnym stole zasiedli wójt i przewodniczący 
Rady Gminy, uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice.

Krzysztof Błach

W dniu 21 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej  
w Brzostkowie odbyło się spotkanie opłatkowe. 

Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem „Jasełek”  
w wykonaniu dzieci klas III-IV. Starsi uczniowie wykonywali 
natomiast znane kolędy: „Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”. Dzieci bardzo chęt-
nie uczestniczyły w przygotowaniu „Jasełek” pod czujnym 
okiem pani Anetty Fortuny i pani Grażyny Wawrzeniec.

Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze. 
Przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami wigilij-
nymi, przygotowanymi przez rodziców, zasiedli uczniowie, 
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, w tym wójt 
Paweł Zagaja oraz doktor Bogusława Adlis. Po zakończeniu 
części artystycznej nadszedł czas składania życzeń i łama-
nia się opłatkiem. Dyrektor i grono pedagogiczne serdecznie 
dziękują rodzicom za przygotowanie potraw i pomoc w zor-
ganizowaniu uroczystości. 
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Dzieci z grupy 3 - 4-latki oraz  
z klasy 0,,c’’ z Punktu Przedszkolnego  
z Nowego Korczyna w dniach od 3 do 
7 grudnia 2012r. brały czynny udział  
w zbiórce pieniędzy na ,,Górę Gro-
sza”. Akcję tę już po raz XIII zorgani-
zowało Towarzystwo ,,Nasz Dom’’ na 
rzecz dzieci. Celem akcji jest zebra-
nie funduszy na pomoc dzieciom wy-
chowującym się poza własną rodziną,  
w tym na tworzenie i dofinansowanie 
domów dla dzieci, rodzinnych domów 
dziecka, rodzin zastępczych.

„Jeden grosz znaczy niewiele, 
ale Góra Grosza jest największa na 
świecie” - takie motto przyświecało 
tegorocznej akcji. W ciągu tygodnia 
zbiórki dzieci przynosiły pieniądze 
o nominałach od 1gr do 1zł. Samo-
dzielnie wrzucały do skarbonki, która 
z dnia na dzień robiła się coraz cięż-
sza. Po zakończeniu zbiórki, monety 
zostały posegregowane na odpowied-
nie nominały i policzone przez na-
uczycielki przedszkola Martę Gajek  
i Agnieszkę Kowalską którym pomagała 
pani Danuta Lasak. 

Zebraliśmy: 1209 monet – 1 gro-
szowych (12,09zł), 798 monet – 2 
groszowych (15,96zł), 463 monet – 5 
groszowych (23,15zł), 135 monet – 
10 groszowych (13,50zł), 119 monet 
– 20 groszowych (23,80zł), 17 monet 
– 50groszowych (8,50zł), 3monety – 1 
złotowe (3zł), co w sumie dało 100 zło-
tych.

Do akcji przyłączyli się rów-
nież uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Nowym Korczynie, którym udało 
się zebrać 121,16 zł. Nad przebiegiem 

Góra Grosza

akcji czuwała p. Katarzyna Masłowska,  
a pomagali jej uczniowie klasy VI a: 
Sebastian Charyga, Jakub Niedopytalski  
i Krzysztof Kruk.

Dzieciom, które wzięły udział w ak-
cji oraz ich rodzicom serdecznie dzię-
kujemy.

Agnieszka Kowalska
Katarzyna Masłowska
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opłatkoWo-noWoroczne spotkanie  
toWarzystWa MiłośnikóW zieMi korczyńskiej

Urok, magię i tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia two-
rzą życzenia płynące prosto z serca, pięknie ustrojony stół 
białym obrusem z siankiem i opłatkiem, uginający się od 
tradycyjnych smakołyków, zielona choinka z kolorowymi 
bombkami i świecidełkami, pod którą znajduje się upra-
gnione, wyczekiwane prezenty, Szopka Bożonarodzeniowa  
z Dzieciątkiem Jezus w żłobku, Światło Betlejemskie, pierw-
sza gwiazdka, Pasterka, na której śpiewa się kolędy, najpięk-
niejsze i najstarsze pieśni kościelne. 

Tradycję, którą kultywuje się w różnych regionach Pol-
ski, tworzą Zespoły Kolędnicze. Miłym prezentem dla przy-
byłych w dniu 29 grudnia 2012 roku do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Korczynie członków Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Korczyńskiej, były występy Zespołu Kolędniczego  
z Czyżowic.

13 osobowy Zespół gościnnie przedstawił różne obrzę-
dy Bożonarodzeniowe, kolędnicze, kultywowane w naszym 
regionie. Oryginalne stroje ludowe oraz pięknie śpiewane 
kolędy przy dźwiękach harmonii zrobiły na przybyłych na 
opłatkowo-noworoczne spotkanie, ogromne wrażenie. Jed-
nakże prawdziwą atrakcją był Żyd, który jak na żyda przy-
stało, zebrał od słuchaczy niemałą sumkę za swoje figle  
i psoty.

Niemniej jednak głównym mottem spotkania były życze-
nia świąteczno-noworoczne i podziękowania za rok pracy  
w Stowarzyszeniu, które wszystkim obecnym przekazała 
przewodnicząca towarzystwa Ligia Płonka. Podziękowała tak-
że wszystkim członkom TMZK za aktywną pracą na rzecz roz-
woju kulturalno-historyczno-gospodarczego naszej gminy.

W szczególności za mijający rok współpracy podzięko-
wała Radzie i Urzędowi Gminy w Nowym Korczynie, Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Korczynie, Bibliotece 
Gminnej, Zespołowi Szkół w Nowym Korczynie, Szkole Pod-
stawowej w Brzostkowie, Publicznej Szkole Podstawowej  
w Starym Korczynie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Winiarach, Parafiom Rzymsko-Katolickim w Nowym Kor-
czynie i w Starym Korczynie, Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie, Policji  
w Solcu-Zdroju i w Busku-Zdroju, Bankowi Spółdzielczemu  
w Nowym Korczynie oraz sponsorom: Bogdanowi i Stefa-
nii Brodom, Stefanowi Jasiakowi, Piotrowi Czyszczoniowi, 
Krzysztofowi Półtorakowi, Teresie i Henrykowi Krupskim, An-
nie i Henrykowi Pabijańczykom, Władysławowi Smoleniowi, 
Firmie „Przeniosło”.

Jak zwyczaj i obyczaj nakazuje całe spotkanie odbyło się 
przy suto zastawionym, pięknie udekorowanym długim sto-
le. Członkowie TMZK jak zwykle przygotowali moc różnych 
smakołyków świątecznych, regionalnych, które wszyscy de-
gustowali i przy okazji wymieniali się przepisami i doświad-
czeniem w przygotowaniu tych potraw. 

Jednak najmocniej zapadły wszystkim do serca wspólnie 
śpiewane kolędy, które długo pobrzmiewały w murach GOK 
w Nowym Korczynie i głośnym echem zostały przeniesione 
w pamięci do domów rodzinnych każdego uczestnika spotka-
nia.. 

Te niezapomniane chwile zakończyła przewodnicząca, 
dziękując wszystkim za przygotowanie tej niezwykłej uroczy-
stości 

Ligia Płonka
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W pierwszą sobotę ferii zimowych 19 stycznia 2013 
roku na sali gimnastycznej Samorządowego Gimnazjum w 
Nowym Korczynie odbył się II Turniej Drużyn Amatorskich 
w Piłce Siatkowej. 

Spotkał się on, naszym zdaniem, z dużym zaintereso-
waniem środowiska, gdyż przystąpiło do niego 9 drużyn  
z terenu powiatu buskiego. W ich skład wchodziły osoby 
w różnym wieku (w tym mężczyźni i kobiety). Naszą gmi-
nę reprezentowało 5 drużyn: FC Winiary, Stary Korczyn I, 
Stary Korczyn II, FC Dyda i Oldboje. Po zaciętej rywalizacji 
najlepsi okazali się siatkarze OSiR Kołaczkowice, na drugim 
miejscu znaleźli się zawodnicy Hydrantu Stopnica, trzecie 
miejsce zajęli siatkarze „Miazgi”, a czwarte „Oldboje”z No-
wego Korczyna.

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, które wrę-
czyli organizatorzy: Wójt Gminy Nowy Korczyn – Paweł Za-

sPoRT łączy Pokolenia

gaja, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Korczynie – Barbara 
Karnawalska oraz radny Rady Gminy Nowy Korczyn Paweł 
Kulik.

Turniej przebiegał w przyjemnej atmosferze zdrowego 
współzawodnictwa. W końcu nie liczy się zwycięstwo, ale 
dobra zabawa. Dzięki naszym zawodom dorośli i młodzież 
mogli aktywnie spędzić swój czas wolny, a sport okazał się 
katalizatorem łączącym pokolenia. W przyszłości chcieliby-
śmy kontynuować tradycję podobnych rywalizacji w róż-
nych dyscyplinach sportowych i mamy nadzieję, że przycią-
gną one jeszcze więcej osób.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom turnieju, 
gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku.

Paweł Kulik
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Wypoczynek zimoWy dla 
dzieci z naszej gminy

Gmina Nowy Korczyn wspólnie ze Związkiem Harcer-
stwa Polskiego oraz Związkiem Zawodowym Centrum Naro-
dowe Młodych Rolników zorganizowała w okresie tegorocz-
nych ferii wypoczynek zimowy dla 72 dzieci z terenu gminy 
Nowy Korczyn.

W niedzielę 13 stycznia do Zakopanego wyjechała grupa 
43 osób. Wyjazd zorganizował Związek Harcerstwa Polskie-
go dzięki pomocy Wiceminister Obrony Narodowej Beaty 
Oczkowicz oraz wicewojewody Grzegorza Dziubka. 

Z kolei na bezpłatne zimowisko do Białego Dunajca 
wyruszyła 17 stycznia 29-osobowa grupa dzieci, których 
co najmniej jeden rodzic był ubezpieczony w KRUS. Or-
ganizatorem tego wyjazdu był Łukasz Durnaś ze Związku 
Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników przy 
współudziale gminy Nowy Korczyn, która pokryła koszty 
przejazdu dzieci na zimowisko.

Wyjazd na zimowisko do Białego DunajcaWyjazd na zimowisko do Zakopanego

Oto Nowy Rok wreszcie nadchodzi
Co nam dasz oczekiwany Nowy Roku?

Z niepokojem, ale i pełni nadziei
Ciekawi czekamy twych pierwszych kroków

Nasze zdrowie to krok pierwszy
O które zadbać trzeba by było

Niech Narodowy Fundusz będzie hojniejszy
A widmo chorób już nas nie straszyło

Zwiększ refundację, zrób porządek z lekami
I zrób, co możliwe w twojej mocy

Byśmy już miesiącami, a nawet latami
Nie oczekiwali specjalistycznej pomocy

Pomyśl też o emerytach, rencistach
Ich świadczenia są często głodowe

A raczej trudno jest humorem tryskać 
Gdy po parę złotych przypada na głowę

Oczekiwania od Nowego Roku

Wejrzyj łaskawie w naszą kochaną politykę
Gdzie też jeszcze jest wiele do zrobienia

Niech przestaną się szarpać, kłócić, patrzeć wilkiem
A wezmą się do konkretnego mądrego działania

Nie podwyższaj już podatków, opłat, cen wszelkich
A wręcz obniż te kwoty, jak tylko obniżyć można

Bo już kryzys dopadł nas tak potwornie wielki
Że ubogi człowiek grosz każdy wydaje z ostrożna

I niech spokój po latach niepokoju zapanuje
W naszym kraju i na całym wielkim świecie

Żadna powódź, gradobicie, co wielu sen truje
I z daleka całą ludzkość pilnie miej w pieczy

Byśmy mogli, kiedy już będziesz odchodził
Po swej pracy pełnej troski i wyrzeczeń
Powiedzieć sobie: wiele dla nas zrobił

Czy w nowym żyć się będzie nam lepiej

Anna Sioja
Nowy Korczyn, 03.01.2013 r.
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Poziomo:
2. Ogon wiewiórki
3. Wśród drobiu
6. Np. na baczność
8. Na śmieci lub zboże
9. Wczasowicz
10. Nim wznosimy toasty
13. Jama lisa
14. Duży pojemnik na mleko
15. Obok taty
16. Pociecha dziadka

Pionowo:
1. Strzęp np. materiału, metalu

2. Przy kranie (zawór)

3. Sprawował władzę nad grodem

4. Podtrzymuje firanki

5. Śpiewana w Boże Narodzenie

7. Wszczyna zwady kłótnie

11. Tajemnice, sekrety

12. Mnóstwo pracy

15. Podanie, legenda

Litery z pól ponumerowanych w prawych górnych rogach ułożone od 1 do 8 utworzą rozwiązanie. 
Odpowiedzi prosimy wysyłać do 28 lutego 2013 roku na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.com 
lub listownie na adres redakcji (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Spośród 
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 

Poziomo:
2. Ogon wiewiórki
3. W

8. N
9. Wczasowicz
10. Nim wznosimy toasty
13. Jama lisa
14. D
15. Obok taty
16. Pociecha dziadka

Pionowo:
1.
2. Przy kranie (zawór)
3.
4. Podtrzymuje firanki
5.
7. W
11. Tajemnice, sekrety
12. Mnóstwo pracy
15. Podanie, legenda

1 2 3 4 5 6 7 8

Litery z pól ponumerowanych w pr . Odpowiedzi 
do 20 lutego 2013 roku na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.com lub listownie na 

adres redakcji (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu).
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5760,63 zł - to cegiełka, jaką udało się dołożyć gminie Nowy Korczyn 
 dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

Jak co roku w korczyńskie granie z sercem włączyli się strażacy, tym 
razem z Błotnowoli.Chętni mogli się przejechać wozem strażackim 

Recital Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego  
z Nowego Korczyna

Wszyscy darczyńcy częstowani byli fasolką po korczyńsku  
oraz pierogami z fasolą

Z Wielką Orkiestrą zagrała również Ewa Kwatkowska,  
instruktorka FitSport, organizując maraton fitness

Zespół Index Zespół Top Secret

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się  
do zapełnienia puszek wolontariuszy

Wspólnym tańcem w Rynku 
zakończył się maraton fitness


